
 

Výpis přijatých usnesení na XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 4. 7. 2017 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program XXXVII. zasedání. 
 Usnesení č. 1/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 

 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
 Ing. Andreu Sztefkovou, Aleše Majera a zapisovatelem Ing. Halinu Zientkovou. 
 Usnesení č. 2/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 

 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení ve složení: 
Jiří Šimík, Stanislav Čmiel, Petr Santarius. 

 Usnesení č. 3/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. III Obce 
Komorní Lhotka.  

 Usnesení č. 4/XXXVII/ZO/2017bylo schváleno 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvalujesmlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN) číslo 17_SOBS01_4121291905na připojení ohřevu TUV, přípravu pokrmů, 
klimatizaci, osvětlení, ostatní spotřebiče, kde je žadatel podle smlouvy povinen 
zaplatit částku 31,500,- Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených 
s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, a číslo 17_SOBS01_4121291906 
na připojení tepelného čerpadla, kde je žadatel podle smlouvy povinen zaplatit 
částku 20,000,- Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se 
zajištěním požadovaného příkonu, mezi provozovatelem distribuční soustavy ČEZ 
Distribuce a.s. Děčín, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly a žadatelem Obec 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
jejích podepsáním. 

           Usnesení č. 5/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Závěrečný účet a výsledek 
hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky, včetně Zprávy o přezkumu 
hospodaření za rok 2016  bez výhrad. 

           Usnesení č. 6/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje provozní řád Víceúčelové haly a 
kuželny v Komorní Lhotce. 

           Usnesení č. 7/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 
 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr účastí Obce Komorní Lhotka 
na projektu Zážitkové mosty– centrum kultury a umění. 

           Usnesení č. 8/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 
 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí fakturaci méně prací na 
rozšíření VO od Hřbitova směrem na Horní Tošanovice, ve výši 32,400,- Kč bez DPH. 

           Usnesení č. 9/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 
 
 
 



 
10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí podepsání smlouvy o dílo mezi 

Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a firmou W8 s.r.o., Chopinova 576/1, 
Ostrava – Přívoz, jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava MK Komorní 
Lhotka“ za smluvní cenu 614.922,- Kč včetně DPH. 

 Usnesení č. 10/XXXVII/ZO/2017bylo schváleno 
 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy ze 
dne 30.10.2014, p. Janem Foltynou, zástupcem firmy SIMUL trust a.s., na pronájem 
kanceláře umístěné v prostorách objektu KD. Výpovědní lhůta skončí ke dni 
30.9.2017. 

 Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory 
 kanceláře v objektu budovy KD na pozemku p. č. st, 21 v k. ú. Komorní Lhotka od 
 1.10.2017. 
 Usnesení č. 11/XXXVII/ZO/2017bylo schváleno 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost občanů o 
veřejnéosvětlení a schvaluje záměr na rozšíření veřejného osvětlení kolem místní 
komunikace v části Kamenec a přípravu hrubého rozpočtu stavby VO. 

 Usnesení č. 12/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 

 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku 
Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka ve výši 50.000,- Kč. 

 Usnesení č. 13/XXXVII/ZO/2017bylo schváleno 

 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr na opravu mostu č. KL-M-04 na 
místní komunikaci u domu čp. 184 a ukládá starostovi obce provést po dokončení 
projektové dokumentace a vydání stavebního povolení poptávku na zhotovitele. 

 Usnesení č. 14/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 

 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí o 

realizaci stavby vodovodního řádu v chatové oblasti nad Zientkem a záměr výstavby 

prodloužení vodovodního řádu v lokalitě u Walacha. 

 Usnesení č. 15/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 

 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odstranit starou silážní jámu 
nacházející se na pozemku p. č. 2115 v k. ú. Komorní Lhotka, který je v majetku obce. 

 Provedení sond a ekologické analýzy. 
 Usnesení č. 16/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 
 

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje podání žaloby ve věci zakázky 
nazvané „Oprava chodníku k ZŠ“.  

 Usnesení č. 17/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 
 

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr opravit nájezd z místní 
komunikace na účelovou komunikaci u domu č. ev. 144, vedenou v pasportu 
místních komunikací jako účelová komunikace. 

 Usnesení č. 18/XXXVI/ZO/2017 bylo schváleno 
 

19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje peněžní dar Spolku pro obnovu 
venkova Moravskoslezského kraje se sídlem v Třanovicích ve výši 6.000,- 
Kč.Zároveň pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy. 

 Usnesení č. 19/XXXVII/ZO/2017 bylo schváleno 
 
 



 
20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odkoupit pozemky p. č. 2116/1, 

ostatní plocha, neplodná půda o výměře 160 m2 a p. č. 2118/3, ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 248 m2, v k. ú. Komorní Lhotka, majitele pan P. K., bytem 
Komorní Lhotka.  

 Usnesení č. 20/XXXVII/ZO/2017bylo schváleno 
 

21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. 2/2017 mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a panem M. 
N., bytem Komorní Lhotka, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ze 
strany obce panu M.N., ve výši 5% uznatelných nákladů v rámci dotačního titulu 
Kotlíkové dotace vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Proplácená částka 
z rozpočtu obce činí 7.500,- Kč.Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím 
podepsáním.  

 Usnesení č. 21/XXXVII/ZO/2017bylo schváleno 
 
 
 

 
 

 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 

 


